
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي سريپنلافزاري کنترلریزي نرمبرنامه

Capture/Xtream/Raptor  



 

 مقدمه

Xwin کابل  میاتصال مستق با استفاده از کنترل پنل هاکامل  ریزيبرنامه  يبرا شرفتهینرم افزار پUSB،  از یا

 Xwin است. CLOUD اتصال او ی GSM  ،TCP/IPطریقاستفاده از  ای universal 56Kراه دور با استفاده از مودم 

 یا پروتکل USB پورت قیاز طر آن میرا با اتصال مستق کنترل پنل Firmwareدهد تا  یمرا امکان این به شما 

TCP/IP  و یاCLOUD و مشاهده آنی  ستمیس تیامکان مشاهده وضع نینرم افزار همچن نیا .به روزرسانی کنید

 يورود تیامکان کنترل کامل وضع نیدارد. عالوه بر ا لحظهدر میزان مصرف تجهیزات مختلف و کنترل پنل را 

عملکردها تمامی . وجود دارد ستمیخاموش و روشن سو از راه دور  ای یبه صورت محلی، مداخله و تغییر و خروج

 است. ياربرکد ک وارد کردنمنوط به 

 تیریاست که امکان نظارت و مد AVS ی و پویايکینامیاز راه دور د دیجد تیریمد REAL TIME در لحظه حالت

 .آورد یدرجه فراهم م 360 به صورترا  ستمیهر س

 ستمیس يها يازمندین

 95B – 98E – 2000 Service pack 3 – ME – XP Service pack 1 – VISTA – 7 – 8 - 10ویندوز:  -

 V.90سازگاري مودم: مودم استاندارد  -

 XTREAM / RAPTOR/CAPTUREسازگاري کنترل پنل:  -

 نصب با دسترسی  ادمین

 است.با قابلیت نصب خودکار  CD-ROMکه شامل محصول  سریع نصب 

 نوع دسترسی بر اساس کاربر باشد یا ادمین؟شود که  یسوال م ند،یبه محض شروع فرآ

  
 
 
 
 
 

 را انتخاب کنید. ADMINISTRATORادمین 



 

 .استمحافظت از نرم افزار الزم  يبرا Passwordانتخاب یک رمز عبور مرحله  نیدر ا

 .دیکن وارد زیرا ن Name نام قسمتهمچنین 

 نیامکان انتخاب ب و است) ییایتالیفرض ا شیپبه صورت ( .دیده رییرا تغنرم افزار صورت لزوم زبان  در

 .وجود دارد ... و يفرانسو یسیانگل

 .را بزنید OK فرآیند لیتکم يبرا

 

 

 

 

 

 

 نصب با گزینه همگام سازي توسط کامپیوتر

  وجود دارد. نصب شده است، هادر آن Xwinکه  کامپیوتر نیچند نیب يهمگام ساز نیتضم يدو روش برا

روي آن  Xwinنرم افزار  Administrator ادمینبه عنوان  کامپیوتر کیکه فقط مند این است ازینروش دو  هر

 نصب شوند. User کاربر ها به عنوانکامپیوتر ریو سا شده باشدصب ن

به عنوان  موارد بقیه که  یدر حال کردهعمل  (با باالترین دسترسی) Masterبه عنوان  Administratorادمین 

Slave  کرد(دسترسی محدود) عمل خواهند. 

 :USB. استفاده از 1

- Master )يدستگاه ها ستیو ل کاربران یاصل فایل هاي) ادمین Slave حساب تیریرا در مد Account 

Management کند یم بارگذاري کنترل پنل .)Master يعبور دستگاه ها يکدها و رمزها از تمام Slave  با

 .)خبر است



 

در  مشخص(با استفاده از عملکرد خروجی گرفته شوند داده ها از  دیبا Slaveهر  ي، براآنپس از اتمام  -

تکنسین آموزش هر  يرا که برا Zip يها لی) و فاRemote User Management کاربر از راه دور تیریمد

و وارد کردن  که با استفاده )USB ویدراطریق از و  کیهر  يبرا فایل خاص کی(کند  صادر شده جادیا دیده

 در حالت دیخود (که با Xwinنرم افزار  Account Management حساب تیریمدپنل  مشخصاز عملکرد  آن

 .ابدی یباشد) ادامه م USER کاربر

 Accountحساب  تیریمد نلوارد پ دیبا، کند یم رسانیبرنامه را بروز تکنسین آموزش دیده کی یوقت -

Management  لیفااز شود و Zip  ها  یبروزرساناستفاده از باUpdates لیفا نی. اخروجی بگیرد Zip دیبا 

 همه يها را برا یبروزرسان دیبا نیهمچنو ) قادر به این کار است Masterتنها ( وارد شودMaster توسط 

Slave کند عیتوزمجدد به همان روش قبلی  ها. 

خود را در  يها یبه شرکت بروزرسان در هر بار مراجعه تکنسین آموزش دیده: هر فرآیند اینگونه است که( -

 یم دانلود Masterنسخه برنامه را از  نیدتریجدي، قبل از مراجعه به مشتر گذاري کرده وبار Masterرنامه ب

 کند).

 Master راید، زنکن جادیا دیجد Masterفایل هاي د نتوان ینم Slave يکاربر يدر حال حاضر حساب ها -

 شوند. بارگذاري یانیکند چه مشتر یکنترل م

 :Synchronizationاز اینترنت، عملکرد همگام سازي  استفاده. 2

تکنسین آموزش  یکیزیبه حضور ف يازیاست که ن نیتفاوت در ا. است یقبل راهکار کار درست مشابهراه نیا -

یک  که به ذکر این نکته مهم ضروري است. یستدر شرکت ن Masterخود با  Slaveي همگام ساز يبرا دیده

 .است ازین Slaveو  Master نیمشترك ب ftp سرور

 کند.مشترك عمل  آرشیو) است که به عنوان یخارج ایداخل شرکت ( ftp سرور کیوجود  ،ازین شیپ نیبنابرا

 Accountحساب تیریپنل مد قیاز طر ایو  هیاول پیکربنديدر  دیبا ftp هیبه ناح دسترسی يداده ها

Management دستگاه هاي مختلف  يروMaster  وSlave د.نشو پیکربندي 



 

 Synchronizeبا استفاده از پنل  یبه سادگ Slaveو  Master يامکان همگام ساز ftpسرور  يکربندیپس از پ

 متصل باشد) نترنتیبه ا دیبا عتاًی(طب .وجود دارد XWINدر 

 صفحه اصلی

 

 

 

 

 :Control unit Master filesفایل هاي کنترل پنل 

 مشتریان وجود دارد.در این منو امکان مرتب سازي 

 : Program Optionsگزینه هاي برنامه 

 وجود دارد. Xwinنرم افزار  Upgradeدر این منو امکان انتخاب فرآیند ارتقاي 

 : Connection Managementمدیریت ارتباطات 

) Telephone Line – RS232 – USB – IPمنو امکان تنظیم حالت اتصال با کنترل پنل (خط تلفن  این در

 وجود دارد.

 : Account Managementمدیریت حساب 

منو امکان پیکربندي اتصال حساب کاربري در صورتی که نرم افزار در سرور شبکه نصب شده باشد،  این در

 وجود دارد.

 : Synchronizeهمگام سازي 

 دور باشد، وجود دارد.در این منو امکان آغاز همگام سازي بین داده روي کامپیوتر و هر آنچه که روي سرور راه 

 :Exitخروج 

 خروج از برنامه

 



 

 گزینه هاي برنامه

 مورد نظر خود را انتخاب کنید: Updateحالت بروزرسانی 

 Zipبروزرسانی از طریق اینترنت/ بروزرسانی از طریق فایل 

 

 

 

 

 ZIPبروزرسانی با استفاده از فایل 

در  باز می شود. Load update form fileی بروزرسانپنجره بارگذاري فایل ، یپس از انتخاب حالت بروزرسان

 شود. گذاريباردانلود شده است  AVS تیاز وب سا قبالًرا که  یلیمرحله الزم است فا نیا

 خارج شود، Zipفایل نباید از حالت فشرده 

 قرار است ارتقا داده شود، کپی کنید. Xwinبه سادگی آن را روي کامپیوتر در محلی که 

 

 

 

 

 

 

 رسانی با استفاده از اینترنتبروز

را انتخاب  Start ید شروعتوان یم یحالت بروزرسان نیپس از انتخاب ا متصل باشد نترنتیبه ا کامپیوتراگر 

 شود. یبه سرورها متصل م اتوماتیک دانلود يو نرم افزار برا دیکن

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت اتصاالت

 کنترل پنل انجام شد، ما باید یکی از حالت هاي مختلف را انتخاب کنیم. Synchronizeوقتی همگام سازي 

USB :انتخاب کنیددر دسترس است انهیدر را لینک زیر قیرا که از طر يویالزم است درا ، : 

C:\Program Files (x86)\Xwin\Driver\  
TCP/IP میزبان :Host = IP  برد / پورتPort =  پورتی که براي همگام سازي اختصاص داده شده است. (به

 )2101صورت پیش فرض 

CLOUD تکنسین آموزش دیده و رمز عبور مورد استفاده در  يکاربر: نامwww.myavsalarm.com  در حالت

 .دهد یبه کنترل پنل م CLOUDکه  یالیکد سر = PID /تکنسین آموزش دیده 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فایل اصلی کنترل پنل

 يدیجدمشتري  ایرا باز کرده و از قبل تعریف شده  يمشتر فایل کانفیگ دیتوان یمرحله، م نیپس از انتخاب ا

 .دیکن جادیا

 ي صفحهاز نما يمشتر. دیرا انجام ده Suspend قیو مورد تعل کردهرا انتخاب  يمشتر: Suspendتعلیق 

 شود. یمنتقل م صفحه دومبه  یاصل

 Display suspendedمعلق  انیمشتر شینما ياست بر رو ی، کافشدهمعلق  انیمشتر ستیمشاهده ل يبرا

clients فعال  انیمشتر شی، نمایبازگشت به صفحه اصل ي. برادیکن کیکلShow active clients  را انتخاب

 .دیکن

 

 

 

 

 

 

 

قسمت را  دوالزم است حداقل  و براي این کار .دیرا انتخاب کن New دیجد يمشتر جادیا يبرا: Newجدید 

 :دیپر کن

 یک عدد براي شناسایی مشتري وارد کنید.: Codeکد 

 یک نام اختصاصی براي مشتري وارد کنید. قسمت هاي دیگر اختیاري است.: Nameنام 

 براي تکمیل ایجاد مشتري و گذر از این مرحله.: Nextبعدي 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Xwinعملکردهاي 

 بازگشت به منوي اصلی           

 دسترسی به پارامترهاي برنامه ریزي کنترل پنل: Show/Modifyنمایش/تغییر 

اجازه چاپ برنامه ریزي کنترل پنل با انتخاب بخش مورد نظر : Printing Programmingچاپ برنامه ریزي 

 را می دهد.

 ریامکان پذیادداشت ها  وارد کردنبا  ریزيمختلف برنامه  راتییتغ رهیذخ: Archive/Saveآرشیو/ذخیره 

 شوند. یم رهیذخ غییرپس از هر ت به صورت اتوماتیکاست. برنامه ها 

امکان  مشتري يبرا صورت نگرفته اتوماتیک سازي هاي رهیمنو مشاهده تمام ذخ نیدر ا: DB Archiveآرشیو 

کنترل ا به کرد ت يبارگذارآن را و  از ذخیره سازي خاص انجام داد بازیابی کیتوان  یاست. پس از آن م ریپذ

 منتقل شود. پنل

 

 

 

 

 

 



 

 

 امکان بارگذاري مشتري ذخیره شده را می دهد.: Load from Fileبارگذاري از فایل 

 امکان ذخیره یک مشتري را می دهد.: Save on fileذخیره روي فایل 

ضبط شده را از کامپیوتر به کنترل پنل و برعکس  file.wavامکان انتقال فایل : Voice Recordingضبط صدا 

 می دهد.

تا زبان  ددهمی کل بسته ضبط صدا را  تغییر مکانا: Update Voice Recordingبروزرسانی ضبط صدا 

 شود. گذاريبار يگرید

 امکان بارگذاري صداي ضبط شده بصورت تکی را می دهد.: Add Singleاضافه کردن تکی 

 امکان ایجاد یک لیست از فایل ها را براي انتقال به کنترل پنل می دهد.: Manage Archiveمدیریت آرشیو 

 امکان پذیر است. USB / PSTN / GSMانتقال فایل با استفاده از نکته: 

 

 

 

 

 

 

 

که  یدهد. زبان یمرا  wav. یضبط صوت جادیا يبرا يبرنامه ا بازشدن مکانا: Create Voiceایجاد صوت 

 د.نانتخاب شو کامپیوتر ماتیو در تنظ گذاري شدهقبالً بار دیشوند با یم لیبه آن تبد یمتن يها لیفا

ضبط کننده صدا را باز کرده و امکان ضبط  ،مجهز باشد کروفونیبه م کامپیوتراگر : Record Voiceضبط صدا 

 .آورد یرا فراهم م wav.پرونده  کی

XWEB/EWEB :اتصال  يپارامترها براتنظیم  امکانIP LAN ایجاد و MAP  درXWEB/EWEB را می دهد. 



 

. قبل از کندفراهم میرا  پنل کنترلFirmwareنسخه  بروزرسانی مکانا: Update Firmwareبروزرسانی 

 .دیکن دانلود AVS Electronics تیوب سا دانلودرا از قسمت  bim. فایل، الزم است قبالً نهیگز نیورود به ا

که به  ما این استانجام شود. درخواست ها  اتیعمل یبرخو با رعایت  قیدق ه صورتباید بعملکرد  نیا

 .دیمراجعه کن فرآیند نیاختصاص داده شده به ا يدستورالعمل ها

امکان تغییر تمام ارتباطات کنترل پنل را می : Core Speeches Upgradeبروزرسانی هسته ارتباطات 

 دهد.

 ارسال برنامه

Align PC :به کامپیوتر را امکان پذیر می کند. تنظیمات از کنترل پنل انتقال 

Align Control Unit : از کامپیوتر به کنترل پنل را امکان پذیر می کند. تنظیماتانتقال 

SPOT Alignment : راتییدهد. تغ یم شیرا نما ریزي کند و برنامه یم ریرا امکان پذکنترل پنل اتصال با 

 یبرنامه منتقل م شود فعال يهمگام ساز ی. وقتتغییر رنگ، آنها را نمایش می دهدبا  Xwinشده در  جادیا

 شود.

 :فعال شده باشد باید قبالً  ستمیس، Align يبرا

 را فعال کنید. USBبراي اتصال  در کنترل پنل :Communication Codeکد ارتباطات 

 را تنظیم کنید.  management accountRemoteدر کنترل پنل و کامپیوتر مدیریت کاربري از راه دور 

 

 

 

 

 

 

 



 

  )MA00512ورژن قبل از  Master(با کد   Xtream 640اتصال با 

 :دیرا فعال کن USBاتصال  ابتدا ، الزم استکامپیوتربه  USBقبل از اتصال کابل 

 .دیرا فشار ده ENTو  USB Connection – ENT، دیکن واردرا  کاربريکد 

 USB Connection >>>> است قابل مشاهده شیصفحه نما يرو ریز موارد

 .دیوصل کن وتریرا به کامپ USB کابل

 )MA00512ورژن بعد از   Master(با کد  Xtream 640 64/32/6اتصال با 

 :متصل کنید کامپیوتربه را  USBکابل 

 Communication Code  دیکن واردرا ،USB Connection – ENT  وENT دیرا فشار ده. 

 USB Connection >>>> است قابل مشاهده شیصفحه نما يرو ریز موارد

Real Time Mode : آورد.  یرا فراهم م ستمیسمشاهده وضعیت و  لحظهدر  کنترل پنلامکان اتصال به

 خچهیتار فایل کنترلو  یخروج تیوضع - يورود تیوضع - یکنترل تلفن ،وزیف تیوضع -مصرف  تیوضع

 رویدادها.

براي عملکرد آن،  مورد استفاده User Codeي کد کاربرباید عملکرد  نیا يمنظور فعال سازبه نکته: 

Function RTC فعال باشد. 

از  دیتوان یکار م نیا ي. براتوضیح نمی دهدکنترل پنل را  يزیدفترچه راهنما مراحل برنامه ر نیانکته: 

 .دیدفترچه همراه کنترل پنل استفاده کن

 .تماس بگیریدافزار با شرکت پارس ارتباط  دیتوان یم شتریاطالعات بکسب  يبرا

 )يزیبرنامه ر يانبرهای(م عیسر دستورات

 يراست ماوس بر رو کیبا کل) Xtream در پنل( ها نهیامکان باز کردن خالصه براساس نوع گز Zone يدر منو

 .صورت همزمان وجود دارد به Zone نیمورد نظر در چند يهمزمان عملکردها يزیامکان برنامه ر ،نهیهر گز

 

 



 

 .Signal Tamperتمپر  گنالیفعال کردن س عنوان مثال: به

 

 

 

 

 

 .Signal Tamperبه صورت همزمان  Zoneتمپر در چند  گنالیفعال کردن س به عنوان مثال:

 

 

 

 

 

 

  .دیبفشار دییأت يرا برا OKمختلف،  يها Zoneپس از فعال شدن 

 GRIDحالت  – يزیبرنامه ر یکپ

  GRIDحالت  -       یکپ

 

 

 

 

 

 



 

  کپی 

Telephone Numbers تلفن يشماره ها – User کاربر – .O.C – ها Zone مانند گرید يدر منوها تیقابل نیا

شماره  User – کاربر  O.C –Zone .– کی يبرامجموعه را  يها یژگیکردن و یوجود دارد و اجازه کپ زین 

 د.ده یم گرید Telephone Number تلفن

 ي:شوند به خصوص برا ینم یکه کپ يموارد

Zone فردی – یکیزیف ينرم افزار و ورود نیب نکیل: ها Zone (Zone String) 

O.C. :یفردO.C.  (O.C. String) 

 (User String) کاربر فیرد - User Code يکد کاربر اتیمحتو: User کاربر

 شماره تلفن اتیمحتو: Telephone Numbersتلفن  يها شماره

 

 

 

 

 

 

 

   GRIDحالت 

 شیصفحه نما کیطور همزمان در را ب Zone یژگیو نیدهد که چند یامکان را م نیبه شما ا تیقابل نیا

 .دیکن يزیمشاهده و برنامه ر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  فعال يبرنامه ها

 Communication Code یارتباطات کد

 

 

 

 

 :دیصفحه کلاستفاده از با  کنترل پنلدر ترتیب و توالی  ریزيبرنامه 

Inst. Code            Service Codes             Communication Codes مقدار مشابهی که در :XWIN  وارد

 شده است را وارد کنید.

فعال  يروش برا نیفعال کرد. ا Installer ي تکنسین آموزش دیدهمنو قیتوان از طر یرا م USBاتصال نکته: 

این کار را انجام نمی  Real Time نهیگزو کند  یکنترل پنل را فراهم م يامکان همگام ساز USBکردن اتصال 

 دهد.

 

 

 



 

 : Access Passwordرمز عبور دسترسی 

رمزگذاري  000000فرض  شیپ ترصوبه و  شده است لیرقم تشک 6ست که از ا شامل اعدادرمز عبور  کی نیا

 ارتباط جادیتا باعث ا شدهتوسط کنترل پنل شناخته که سازد  یقادر مرا  وتریکامپ رمز عبور نیاشده است. 

 مجدد شود. ریزيبرنامه  يبرا Call Backی برگشت

 : Programming Passwordرمز عبور برنامه ریزي 

رمزگذاري  000000فرض  شیپ ترصوبه و  شده است لیرقم تشک 6ست که از ا شامل اعدادرمز عبور  کی نیا

 يبرا .قبل از برنامه ریزي بررسی می کندکنترل پنل  آن را با وتریکامپست که ا يرمز عبور نیاشده است. 

 رمز عبور برنامه ریزي و Access Password رمز عبور دسترسی کامل الزم است که يفعال ساز

Programming Password شده  يزیبرنامه ر ،منتخب يمشتر يبراباشد که  يهمان موارد ،در صفحه کنترل

 باشد. یکساناند. تاریخ کنترل پنل باید با تاریخ کامپیوتر 

 اکانت مدیریت از راه دور

 

 

 

 

 

 

 فایل صوتیایجاد ضبط 

 رهیذخو استفاده  یواژگان صوت شیافزا يبرا بیشتري صداهاي ضبط شدهتوان  یم کنترل پنلبا استفاده از 

  کرد.

 حافظه: يها یژگیو

 سازي رهیذخ عدد 40حداکثر  -

 است. هیثان 30/15برابر با  کنترل پنلحافظه با توجه به نوع  در ضبط يحداکثر زمان برا -



 

 است. هیثان 120حداکثر کل زمان ضبط برابر با  -

 دو روش وجود دارد: بیشتر هايضبط صدا يبرا

 ضبط صدا -

 صدا جادیا -

 ضبط صدا

 کروفونیبا استفاده از م ماًیکند که امکان ضبط کلمه / عبارت را مستق یفعال م کامپیوتررا در  يابزار قابلیت نیا

 آورد. یفراهم م آنمتصل به 

 

 

 

 

 

توان هم ضبط  یابزار م نیدهد. با استفاده از ا یرا م audio.wav لیفا کی جادیامکان ا ندوزینرم افزار و نیا

 .هاي اضافی را ایجاد کردصدا و هم ضبط صدا

 ایجاد صدا

 .آورد یشده به صوت را فراهم م پیکلمه تا /عبارت کی لیکند که امکان تبد یابزار دوم را فعال م قابلیت نیا

 یبررس دی. بارا بررسی کنید کامپیوترزبان در  ماتیتنظ يزیبرنامه رالزم است ، نهیگز نیقبل از استفاده از ا

انتخاب  صداي خانمشده است، اگر  میفرض تنظ شیبه عنوان پ کامپیوتردر  مورد نظر يکه کدام صدا دیکن

 مطابقت داشته باشد. کنترل پنلشده در  میتنظ دايبهتر است تا با ضبط ص شده باشد

 صدا وجود دارد: دیوجود دارد که در آنها امکان خر تیاز چند وب سا یستیل نجایدر ا

- http://www.nextup.com/ - http://www.nextup.com/scansoft.html 

- http://www.cepstral.com/ - http://www.cepstral.com/downloads/ 



 

که نیاز  مورد نظر متنو  دیکن میصدا را تنظ .دیرا انتخاب کن Create Voice Recordingضبط صدا  جادیا

 شود را وارد کنید. لیتبد audio.wav لیفا کی بهاست 

 

 

 

 

 

 

 

 ، کار را ادامه داد.یصوت فایلبه  لیتبد يبرا مورد نظر متنکردن توان با وارد یمرحله م نیدر ا

 

 

 

 

 

 

 .دیکن کیکل Preview شینما شیپ ياست بر رو یکاف یصوت لیگوش دادن به فا يبرا

مراحل را  Save to fileفایل  به رهیذخ يبر رو کیبا کل دیتوان یم صوت ایجاد شده مورد دلخواه است اگر

 .کنید يسازذخیره 

 صوتی به کنترل پنلانتقال فایل 

 یستیل جادیا اینکه اانتقال داد وجود دارد و ی Add single گزینه يبر رو کیبا کلرا  wav. لیفاکه امکان آن 

 انتخاب کرد. انتقال در یک عملیات ینیگزیجا يبرا فایل هااز 

 .دیاضافه کن با افزودن به همان روشي گریها را در زمان د فایل دیتوان یم



 

 یحافظه صوت تمامدهد تا به طور همزمان  یبه شما امکان م قابلیت نی، اما استین ریامکان پذ فایل کیحذف 

 .دیرا حذف کن

 را انتخاب کنید. Manage Archiveمدیریت آرشیو 

 Custom voiceمدیریت آرشیو ضبط صدا پس از آن که اتصال نرم افزار با کنترل پنل برقرار شد، 

recording archive management  .را باز می کند 

 نشان می دهد که امکان افزودن ضبط صدا وجود دارد. +عالمت سبز رنگ 

 دهد. یرا نشان م description حاتیمنتقل شده و قسمت توض يسمت چپ تعداد ضبط صدا

 لیدل نیشود. به هم یکامل م اتوماتیک. به طور wav لیاست که با گرفتن نام فا بخشی حاتیقسمت توض

قسمت  نیسپس انامی براي یادآوري فایل داده شود. ضبط شده  یمختلف صوت يها لیفابراي شود  یم هیوصت

 .شود یم تیریبرنامه مد گرید يهابخش در 

 صداي ضبط شدهانتقال  Save modifications راتییتغ رهیذخ يبر رو کیبا کل دیتوان یم ستیل جادیپس از ا

 .دیرا ادامه ده کنترل پنلبه  کامپیوتراز 

 

 

 

 

 

 

 

 ها Zoneویرایش صوتی 

شده در هنگام  میدر ارتباط با نوع خط تنظ XTREAM به طور معمول توسط يورود ستیارتباطات هشدار/ ر

 .شود یانجام م کیبه طور اتومات Zone ) و شمارهرهیخط گاز و غ ای(مانند خط سرقت SIA ي کدگذار



 

 .خاص وجود دارد Zone هر يبه ارتباطات استاندارد برا یافزودن چهار ارتباط سفارش امکان

 يها امیبه پ یاضاف امیپ کی جادیها با ا Zoneارتباطات کنترل پنل مرتبط با  شیرایبه و ازیصورت ن در

 از قبل ضبط شده وجود دارد. يها اتیبه بانک عمل یاستاندارد امکان دسترس

 

 

 

 

 

 

 

 

 Open Collectorویرایش صوتی خروجی هاي 

 از قبل ضبط شده وجود دارد.کلمات  بانکبه  یامکان دسترس ،ویرایشبه  ازیدر صورت ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XWEB / EWEB 

 رابط )mod.XWEB( .کند تیریرا مد WEB SERVER INTERFACE رابط سرور تحت وب تواند یکنترل پنل م

XWEB / EWEB  اتصال شبکهLAN کند. یکنترل پنل را فعال م 

شبکه امکان اتصال به  کپارچهیتلفن هوشمند وب سرور  یا وتبلت ، کامپیوتر يمرورگر نصب بر رو کی قیطراز 

 يو عملکردها ی آوردفراهم مرا  ADSLبا استفاده از از راه دور  ای LAN / WLANشبکه  قیرا از طر یمحلهاي 

 دهد: یرا انجام م ریز

 ي نقشه گرافیکی از قبل بارگذاري شدهوضعیت سیستم بر رو Real Timeبررسی  در لحظه -

 فعالسازي و خاموش کردن سیستم -

 O.Cفعال و غیر فعال کردن خروجی هاي  -

   Communication Port :LAN –  TCP/IP ETHERNETپورت ارتباطات  -

  Internet Explorer 8.0 - Firefox 3.5 – Safari Mac and PC 5.0 – Chrome 7سازگاري مرورگر:  -

  Windows CEسیستم عامل:  -

  IPتنظیمات برد 

 کند. یرا فراهم م IP ماتیتنظ تیریامکان مد ریزياز برنامه  بخش نیا

 : IPتنظیمات 

 IPبراي تنظیمات  DHCPاستفاده از سرور  :DHCPاستفاده از 

 است. IPبراي اتصال به برد  IPاین آدرس  :IPآدرس 

Gateway: پارامتر فنی شبکه 

Secondary DNS :پارامتر فنی شبکه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : WiFiتنظیمات 

SSID / Authentication / Key : مطابق با تنظیماتWiFi  

 تنظیمات سرور: 

 تنظیم می شود. 80 پورت دسترسی با استفاده از مرورگر که معموالً :Web Portپورت وب 

 .AVSپورت دسترسی با استفاده از پروتکل  :Socket Portپورت سوکت 

 .یکیگراف ينقشه ها نمایش يبرا تیکد احراز هو :Installer Passwordرمز عبور تکنسین آموزش دیده 

 .ستمیورود به س يبرا یاصل تیکد احراز هو :User Management Passwordرمز عبور مدیریت کاربر 

 : Dynamic DNSتنظیمات 

- Provider  

- Host  

- Username 

- Password  

 براي اطالع از مقادیر با اپراتور شبکه تماس بگیرید. نکته:



 

  MAPتنظیمات نقشه 

 – ها Zoneي نقشه با نمادها يساز یبه شخص و اختصاص دارد MAP فایل نقشه يقسمت به بارگذار نیا

 .تجهیزات جانبی – شنیپارت - ی هاخروج

 ویژگی هاي فایل: 

 JPEGفرمت فایل:  -

 768*1024وضوح تصویر (رزولوشن):  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Map Uploadبارگذاري نقشه 

 را انتخاب کنید. EWEB. برد 1

 را انتخاب کنید. +. 2

 :Search inجستجو در 

 . مسیر تصویر را انتخاب کنید.3

 :Map Nameاسم نقشه 

 . نام نقشه را وارد کرده تا در وب نمایش داده شود.4

 .بزنیدرا  OK. براي تایید 5



 

 

 

 

 

 

 

 

و ها  شنیپارت -ها  یخروج - ها Zone يها کونیآ دیتوان ی، مشد يکه نقشه بارگذار یهنگام

 .دیکن يرا بارگذار یجانب تجهیزات

 MAPویرایش نقشه 

 .دیکن کیدکمه سمت راست ماوس خود کل يو رو دینقشه را انتخاب کن

 

 

 

 

 

 

 

 .شود یباز م New Icon دینماد جد يمنو ، با این کاردیاضافه کن یک آیکون کنید که می خواهید دییتأ

 

 

 



 

 :نوع و زیر گروه آنها

 : Systemسیستم 

  Control Panelکنترل پنل  -

 Keypadصفحه کلید  -

- Satellite  

- Reader 

  Numberعدد  - 

  Descriptionتوضیحات  - 

 Iconآیکون  - 

 :OCخروجی 

  Numberعدد  -

  Descriptionتوضیحات  -

 : Bypassقفل مهلت زمانی  -

بعد از یک بازه خود  يکد کاربر واردکردنبه  ازیبدون ن یخروجفعال کردن به شما امکان 

 زمانی را می دهد.

 Iconآیکون  -

Zone: 

  Numberعدد  -

  Descriptionتوضیحات  -

 Iconآیکون  -

 :Partitionپارتیشن 

  Numberعدد  -



 

  Descriptionتوضیحات  -

 Iconآیکون  -

 : Map Managementمدیریت نقشه 

 :New EWEB Mapنقشه جدید 

 .دیرا حذف کن یمیو نقشه قد ردهک جادیا  Ewebبرد يبرا دینقشه جد کیدهد تا  یاجازه م

 :New XWEB Mapنقشه جدید 

 .دیرا حذف کن یمیو نقشه قد ردهک جادیا  Xwebبرد يبرا دینقشه جد کیدهد تا  یاجازه م

 :File Uploadبارگذاري فایل 

 کند. یشده را فراهم م رهیذخ لیفا کینقشه با استفاده از  يامکان بارگذار

 : Save on fileذخیره به صورت فایل 

 امکان ذخیره نقشه را می دهد.

و نتوانستید ذخیره سازي را انجام  مشکلی ایجاد شد که در صورتی، تغییرات انجام شده را ذخیره کنیدنکته : 

 داد. دیانجام شده را از دست خواه اتمیتنظدهید، 

 :انتشار

 :Link the installer logoلوگوي تکنسین آموزش دیده 

  Xweb / Ewebامکان بارگذاري لوگوي تکنسین آموزش دیده را می دهد که این لوگو در سمت چپ لوگوي

 باشد. PNG لیفا کیو  57*157 دیبا لوگواندازه قرار می گیرد. 

 

 

 

 

 



 

 :Attach images to E-Mailپیوست تصاویر به ایمیل 

. فایل باید Partitionsپارتیشن ها  /ها Users/ Zoneامکان پیوست تصاویر ایمیل در رویدادهایی مانند کاربران 

.JPG .باشد 

 

 

 

 

 :Image Typeنوع تصویر 

 را قبل از لینک یک تصویر انتخاب کنید. Zoneو یا  Partition، پارتیشن Userکاربر 

 : Attach new imageپیوست تصویر جدید 

 براي پیوست یک تصویر کلیک کنید.

 : Delete image associatedحذف تصویر مرتبط 

 براي حذف یک تصویر کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

کرده و مناطق  کیکل ریتصو ي، با دکمه سمت راست ماوس روZone نیدر چند ریتصویک مرتبط کردن  يبرا

 یید کنید.أت Selectکنید. با را انتخاب 

 

 

 

 

 

 

 

  Map Uploadبارگذاري نقشه 

Host:  آدرسIP XWEB  192.168.0.110:80(. دیرا وارد کن پورت ":"و سپسhttp://: xXWEB (e 

ید را کرده ا جادیا XWEB / EWEBریزي برنامه  يکه براا دیده ر رمز تکنسین آموزش: Passwordرمز عبور 

 . دیوارد کن

شما می توانید دکمه هایی را که قصد فعال کردن آنها را دارید  :Enable Buttonsفعال کردن دکمه ها 

 انتخاب کنید.

 .دیرا انتخاب کن صفحه اصلی ستمیبعد از ورود به س دیتوان یمشما  :Homeصفحه اصلی 

 .دیرا انتخاب کن چیسوئ ينقشه ها و زمان بند نیچرخش ب دیتوان یمشما  :Map Optionsینه هاي نقشه گز

از عملکردها و زمان  یبرخ يبعد از اجرا دیتوان یم شما: Block Command Optionsگزینه هاي دستورات 

 .دیرا انتخاب کن ي، بلوك دستوراتبند

تکنسین آموزش لوگوي  دیتوان یم شما: Installer Logo (click to Change)لوگوي تکنسین آموزش دیده 

 .دیده رییرا تغاست شده  يبارگذار که دیده

 امکان بارگذاري نقشه را فراهم می کند.: Uploadبارگذاري 

http://192.168.0.110/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HPWINبه  XWINبروزرسانی از 

با استفاده از بارگذاري الزم است  ،XWIN) توسطHP Detectorsمحیطی ( یجانب تجهیزات تیریمد به منظور

 انجام شود.فعال  hpwin.zip لیفا

 همانطور که نشان داده شده است ادامه دهید:

 Program Optionگزینه برنامه 

 )Zip )Update through Zip fileبروزرسانی با استفاده از فایل انتخاب روش بروزرسانی: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ZIPبروزرسانی با استفاده از فایل 

 شود. یباز م Load update form fileی بروزرسانذاري فایل بارگ فرم، یحالت بروزرسان نیپس از انتخاب ا

 .ده است، بارگذاري شودکننده درخواست ش عیکه از توز یلیمرحله الزم است فا نیدر ا

 HPwinبه را  Xwinکه قرار است  کامپیوتريدر  یبه سادگاز حالت فشرده خارج نکنید، تنها آن را را  فایل

 .دیکن یکپ ارتقا دهد

 مراحل معرفی شده از جانب برنامه را دنبال کنید.

. مرتبط کرد HPWINو کنترل پنل را به  مشابهی Codeتوان کد  ی، ميمشتر کی جادیمرحله هنگام ا نیدر ا

اتصال به تجهیزات جانبی براي مدیریت یک سیستم با استفاده از کنترل پنل به عنوان یک ابزار براي  مورد نیا

 دیجیتال بسیار حائز اهمیت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 را دارد. يزیبرنامه ر يدستگاه براانتخاب ، نرم افزار درخواست مشتريهنگام انتخاب در 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


